MODIFICACIÓ O MILLORA
VOLUNTÀRIA DE LA SOL·LICITUD
CODI SIA1
DESTINACIÓ2
CODI DIR33

A04

PROCEDIMENT4

SOL·LICITANT
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Mitjà d’acreditació de la representació5

REA

Altres:

EXPEDIENT RELACIONAT
Núm. registre6

Expedient7

MOTIU
Millora

Modificació

EXPÒS
En relació amb la sol·licitud presentada en el procediment indicat, i d’acord amb el previst a l’article 68.3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la
modificació o millora voluntària de la sol·licitud en els aspectes següents:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté
aquest escrit.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquest escrit seran tractades per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model està prèviament vinculat a un
òrgan concret, responsable del tractament, heu de tenir en compte la informació sobre la protecció de dades que
s’inclou en el model de sol·licitud presentada.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix l’RGPD)
davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de
protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la
persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012
Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es)

,
(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

de

de 20

INSTRUCCIONS

Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. Indicau el codi SIA del procediment.
2. Indicau l’òrgan al qual dirigiu el vostre escrit de millora o modificació voluntària de la sol·licitud
(secretaria general o direcció general).
3. Escriviu el codi d’identificació corresponent a l’òrgan DIR3. Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la pàgina
web d’Atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears
(https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/cadigo_dir3/) o demanar-lo a les oficines del
Registre.
4. Indicau el nom del procediment.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d’apoderaments (REA), heu de presentar el document que l’acrediti, en cas que no ho hagueu fet en
a sol·licitud.
6. En aquest camp heu d’incloure, si el teniu, el número de registre de la sol·licitud que vàreu
presentar.
7. En aquest camp heu d’incloure, si el teniu, el número d’expedient que us hagi facilitat l’Administració
en relació amb la sol·licitud que vàreu presentar.

